ZÁPISNICA
z dvadsiateho tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krajná Bystrá,
konaného dňa 02.03.2018 na Obecnom úrade v Krajnej Bystrej
Prítomní:
Program:

podľa prezenčnej listiny
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesenia
3. Informatívna správa o plnení a čerpaní rozpočtu obce za IV.Q 2017
4. Informácia o výsledku verejného obstarávania ,,Elektroinštalácia,
dátové rozvody a elektrické priamo ohrevné podlahové vykurovanie
dvoch kancelárií Obecného úradu Krajná Bystrá “
5. Informácia o výsledku verejného obstarávania ,,Výroba, dodávka
a montáž plastových okien a dverí s príslušenstvom na budove
obecného úradu - kancelárie “
6. Návrh na schválenie realizácie maliarskych a murárskych prác
kancelárií Obecného úradu
7. Návrh na schválenie finančných prostriedkov na zakúpenie nových
roliet a žalúzií do kancelárií Obecného úradu
8. Návrh na schválenie finančných prostriedkov na zakúpenie sedacích
súprav do kancelárie Obecného úradu
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Návrh na uznesenie
12. Záver

Rokovanie dvadsiateho tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného
v Krajnej Bystrej otvoril a viedol starosta obce p. Ján Štefanco, ktorý privítal všetkých
prítomných poslancov OZ. Konštatoval, že je stopercentná účasť poslancov OZ a OZ je
uznášania schopné. Za overovateľov zápisnice boli určení RNDr. Anna Zásadová a p. Ján
Vašuta. Keďže poslanci OZ nemali pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy k programu
rokovania, tak starosta obce dal o programe hlasovať. Program bol hlasovaním poslancov OZ
jednohlasne schválený. Hlasovanie: (za:5, proti:0).
2. Kontrola plnenia uznesenia
O plnení prijatých uznesení informoval poslancov OZ p. Ján Štefanco, starosta obce.
Konštatoval, že prijaté uznesenie z dvadsiateho druhého zasadnutia bolo splnené v plnom
rozsahu.
3. Informatívna správa o plnení a čerpaní rozpočtu obce za IV.Q 2017
Informatívnu správu o plnení a čerpaní rozpočtu obce za IV.Q.2017 predniesol
poslancom OZ podľa jednotlivých príjmových a výdavkových položiek p. Ján Štefanco,
starosta obce. Konštatoval, že príjmy za IV.Q 2017 vrátane finančných a kapitálových
príjmov boli vo výške 326.427,94,-€ zo schváleného rozpočtu obce 291.935,00,-€ na rok
2017, čo činí plnenie rozpočtu na 111,82 %. Výdavky za IV.Q 2017 vrátane finančných a
kapitálových výdavkov boli vo výške 312.614,27,-€ zo schváleného rozpočtu obce

284.197,00,- EUR na rok 2017, čo činí plnenie rozpočtu na 110,00 %. Zostatok finančných
prostriedkov obce na bankovom účte č.104673517/0900 k 31.12.2017 je 775,30,-€, na
bankovom účte č.5039017267/0900 k 31.12.2017 je 43.700,95,-€ a na bankovom účte
č.6609423/5200 k 31.12.2017 je 236,12,-€. Zostatok finančných prostriedkov v obecnej
pokladnici k 31.12.2017 je 224,14,-€. Zostatok cenín k 31.12.2017 je v hodnote 580,-€
(jedálne kupóny). Plnenie čerpania rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti tvorí prílohu tejto
zápisnice. Túto informatívnu správu vzali poslanci OZ na vedomie.
Hlasovanie: /za:5, proti:0/
4. Informácia o výsledku verejného obstarávania ,,Elektroinštalácia, dátové rozvody
a elektrické priamo ohrevné podlahové vykurovanie dvoch kancelárií Obecného úradu
Krajná Bystrá“
Starosta obce informoval poslancov OZ o výsledku verejného obstarávania zákazky
s nízkou hodnotou, ktorej predmetom obstarávania je: Elektroinštalácia, dátové rozvody
a elektrické priamo ohrevné podlahové vykurovanie dvoch kancelárii Obecného úradu Krajná
Bystrá. Urobil sa prieskum trhu a oslovili sa tri firmy. Najlepšiu ponuku predložila firma Ing.
Michal Kleban - ELEC – MK. Výsledok verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou
Elektroinštalácia, dátové rozvody a elektrické priamo ohrevné podlahové vykurovanie dvoch
kancelárii Obecného úradu Krajná Bystrá vzali poslanci OZ na vedomie.
Hlasovanie: /za:5, proti:0/
5. Informácia o výsledku verejného obstarávania ,,Výroba, dodávka a montáž
plastových okien a dverí s príslušenstvom na budove Obecného úradu – kancelárie“
Starosta obce informoval poslancov OZ o výsledku verejného obstarávania zákazky
s nízkou hodnotou, ktorej predmetom obstarávania je: ,,Výroba, dodávka a montáž plastových
okien, dverí, parapet, sieťok proti hmyzu na budove Obecného úradu – kancelárie“. Urobil sa
prieskum trhu a oslovili sa tri firmy. Najlepšiu ponuku, vrátane doby dodania predložila firma
LASTER BJ, s.r.o. Výsledok verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou ,,Výroba,
dodávka a montáž plastových okien, dverí, parapet, sieťok proti hmyzu na budove Obecného
úradu – kancelárie“ vzali poslanci OZ na vedomie.
Hlasovanie: /za:5, proti:0/
6. Návrh na schválenie realizácie maliarskych a murárskych prác kancelárii Obecného
úradu.
Návrh na schválenie realizácie maliarskych a murárskych prác kancelárii Obecného
úradu predložila poslancom OZ RNDr. Anna Zásadová, poslankyňa OZ. Konštatovala, aby
maliarske a murárske práce kancelárii Obecného úradu realizoval p. Vladislav Gula, ktorý má
dlhoročné profesionálne skúsenosti a vysoko kvalitnú a precíznu prácu. Obec zaplatí len za
skutočne spotrebovaný stavebný materiál, a materiál ktorý sa zvýši sa fakturovať nebude.
Maliarske a murárske práce budú fakturované bez DPH, čo obec vyjde lacnejšie keďže pán
Vladislav Gula nie je platcom DPH. Tento predložený návrh, aby maliarske a murárske práce
kancelárii Obecného úradu realizovala fyzická osoba-živnostník Vladislav Gula poslanci OZ
jednohlasne schválili.
Hlasovanie: /za:5, proti:0/

7. Návrh na schválenie finančných prostriedkov na zakúpenie nových roliet a žalúzií do
kancelárii Obecného úradu
Návrh na schválenie finančných prostriedkov vo výške 750, - € na zakúpenie nových
žalúzií plissé, roliet deň a noc do kancelárii obecného úradu navrhol poslancom OZ p. Ivan
Rodák, poslanec OZ. Konštatoval, že je potrebné pri rozsiahlej rekonštrukcií a modernizácii
kancelárskych priestorov nahradiť staré garniže a záclony novými modernejšími roletami
a žalúziami, aby sa tým nepokazil interiérový dizajn nových priestorov. Tento predložený
návrh schválenie finančných prostriedkov vo výške 750,- € na zakúpenie žalúzií plissé a roliet
deň a noc do kancelárii obecného úradu poslanci OZ jednohlasne schválili.
Hlasovanie: /za:5, proti:0/
8. Návrh na schválenie finančných prostriedkov na zakúpenie sedacích súprav do
kancelárie Obecného úradu.
Návrh na schválenie finančných prostriedkov vo výške 700, - € na zakúpenie nových
sedacích súprav do kancelárie obecného úradu navrhol poslancom OZ p. Juraj Štefanco,
poslanec OZ. Tento predložený návrh schválenie finančných prostriedkov vo výške 700,- € na
zakúpenie nových sedacích súprav do kancelárie obecného úradu poslanci OZ jednohlasne
schválili.
Hlasovanie: /za:5, proti:0/
9. Rôzne
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva
 že v mesiaci február 2018 bola vykonaná oprava verejného osvetlenia a dodanie
svietidlá LED s výložníkom, na ktorú poukazoval na predošlých zastupiteľstvách p.
Jozef Karala poslanec OZ,
 že v dvoch kritických úsekoch na vodnom toku ,,Hlboký potok“ dochádza k ohrozeniu
majetku obce (kanalizácie), na ktoré upozorňoval správcu toku ešte v roku 2017 pri
povodňovej prehliadke, kde boli prijaté opatrenia, ktoré správca toku doteraz
nezrealizoval. Na základe uvedeného bude potrebné podať opäť žiadosť o vykonanie
povodňovej prehliadky v obci Krajná Bystrá na Okresný úrad Svidník, odbor
starostlivosti o ŽP najmä z dôvodu ohrozenia kanalizácie, ktorá je v majetku obce
Krajná Bystrá.
 že v období od mája 2018 – do júla 2018 by sa mala realizovať obnova verejného
osvetlenia LED v obci Krajná Bystrá.
Hlasovanie: /za:5, proti:0/

10. Diskusia
V diskusii poslanci OZ svoje diskusné príspevky zamerali k zimnej údržbe a zjazdnosti
miestnych komunikácií.
11. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie z dvadsiateho tretieho zasadnutia OZ prečítal poslancom OZ p. Ivan
Rodák, ktorý poslanci OZ jednohlasne schválili.

12. Záver
Keďže program rokovania dvadsiateho tretieho zasadnutia OZ bol vyčerpaný a zo
strany poslancov OZ neboli vznesené žiadne pripomienky a dotazy, starosta obce p. Ján
Štefanco poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

Overovatelia: RNDr. Anna Zásadová
Ján Vašuta
Ján ŠTEFANCO
starosta obce

UZNESENIE
z dvadsiateho tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Krajná Bystrá,
konaného dňa 02.03.2018 na Obecnom úrade v Krajnej Bystrej
Obecné zastupiteľstvo
A.

berie na vedomie
1. Informatívnu správu o plnení a čerpaní rozpočtu obce za IV. Q 2017.
2. Výsledky verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou ,,Elektroinštalácia,
dátové rozvody a elektrické priamo ohrevné podlahové vykurovanie dvoch kancelárii
Obecného úradu Krajná Bystrá.
3. Výsledky verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou ,,Výroba, dodávka
a montáž plastových okien, dverí, parapet, sieťok proti hmyzu na budove Obecného
úradu – kancelárie“.
4. Informáciu, že by sa mala v období od mája 2018 do júla 2018 realizovať obnova
verejného osvetlenia LED v obci Krajná Bystrá.
5. Informáciu, že v dvoch kritických úsekoch na vodnom toku ,,Hlboký potok“ dochádza
k ohrozeniu majetku obce (kanalizácie).

B.

s ch v a ľ u j e
1. Realizáciu maliarskych a murárskych prác kancelárii Obecného úradu fyzickou
osobou-živnostníkom Vladislavom Gulom.
2. Finančné prostriedky vo výške 750,- € na zakúpenie nových žalúzii plissé a roliet deň
a noc do kancelárii Obecného úradu.
3. Finančné prostriedky vo výške 700,- € na zakúpenie nových sedacích súprav do
kancelárie Obecného úradu.

Ján ŠTEFANCO
starosta obce

